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Z myšlenek Matky Terezy 
  

Nehledejme to, co je mimořádné. Záleží na tom, že dáváme sami sebe. 
Důležitá je láska, s níž něco děláme. Naše sestry dělají malé věci: pomáhají 
dětem, navštěvují osamělé, nemocné, nuzné. Když mi někdo říká, že naše sestry 
vykonávají jen obyčejné práce, odpovídám, že i kdyby pomohly jen jednomu 
jedinému člověku, udělaly by už dost. Ježíš by byl ochoten zemřít i pro jediného 
člověka. Buďme věrní v malých věcech, neboť v tom tkví naše síla. Pro Boha není 
nic malé. 

Jak veliká je láska, kterou nám Ježíš ukazuje v eucharistii! Sám se stává 
chlebem života, aby utišil náš hlad po lásce. A sám se stává tím, kdo hladoví, 
abychom my mohli utišit jeho lásku k nám. 

Ježíš je slovo, které chci vyslovovat, je pravda, kterou chci zvěstovat, cesta, 
kterou chci jít, světlo, které chci zažíhat, život, který chci žít, láska, kterou chci 
vyzařovat, radost, kterou chci dávat, pokoj, který chci přinášet. 

Protože Krista nemůžeme vidět, nemůžeme mu říci do očí, jak ho milujeme. 
Ale svého bližního vidíme a pro něho můžeme učinit , co bychom tak rádi učinili 
pro Krista, kdyby byl naším očím viditelný. 

Ježíš nám na celý život dává své osobní přátelství a zahrnuje nás něžností a 
láskou. Je to něco podivuhodného, že nás něžně miluje sám Bůh. Naše odvaha a 
naše radost vycházejí z vědomí, že od Kristovy lásky nás nic nemůže oddělit. 

  
Červenec v liturgickém roce 

Liturgické mezidobí 
Slavnosti a svátky  :  
- úterý 3. července - svátek sv. Tomáše , apoštola; 

- čtvrtek 5. července - slavnost sv. Cyrila , mnicha, a Metod ěje, biskupa, 
 patronů Evropy 
- středa 11. července - svátek sv. Benedikta , opata, patrona Evropy; 
- pondělí 23. července  - svátek sv. Brigity , řeholnice, patronky Evropy; 
- středa 25. července - svátek sv. Jakuba , apoštola. 
 

  Bohoslužby 
 

Černilov : 
v neděli v 9.30 hod. 

v pondělí mše sv. nebudou 
ve středu  a v pátek  v 18.00 hod. (kromě 18. a 20.7) 

první sobotu  - 7.7. v 8.00 hod. 
     

Lib řice:  
každou sobotu   v 18.00 hod. 

  

České Mezi říčí:  
v ned ěli v 8.15 hod.  

 ve čtvrtek jen 5.7. v 18.00 hod. 
   

Číbuz:  
v neděli v 10.45 hod. 

   

Rohenice : 
druhá neděle v měsíci 

v ned ěli  8.7. ve 14.00 hod. 
   

 Králova Lhota : 
první neděle v měsíci 

v neděli 1.7.  ve 14.00 hod. 
   

Výrava:  
poslední pondělí v měsíci 

v pond ělí 30.7. v 18.00 hod.  

----- 
Svátost smíření:  

  

V Čes. Meziříčí v Ne a ve Čt přede mší sv.; v Černilov ě ve St  a Pá přede mší 
sv., v Ne výjimečně; v Číbuzi  možno i po mši sv.; v Lib řicích  přede mší sv. 

-----     
Katechismus katolické církve 

   



Vyznání k řesťanské víry:  -  „V ěřím v odpušt ění hříchů“   
  

Apoštolské vyznání víry váže víru v odpušt ění h říchů na víru v Ducha svatého , 
ale také na víru v církev a ve spole čenství svatých . Právě když vzkříšený 
Kristus dával svým apoštolům Ducha svatého, udělil jim božskou moc odpouštět 
hříchy: „P řijm ěte Ducha svatého! Komu h říchy odpustíte, tomu jsou 
odpušt ěny, komu je neodpustíte, tomu odpušt ěny nejsou“ (Jan 20,22-23). 
  

Náš Pán vázal odpušt ění hříchů na víru  a křest : „Jd ěte do celého sv ěta a 
hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Kdo uv ěří a dá se pok řtít, bude 
spasen“ (Mk 16,15-16). Křest  je první a hlavní svátostí pro odpuštění hříchů, 
protože nás spojuje s Kristem, jenž „byl vydán na smrt pro naše h říchy a vstal 
z mrtvých pro naše ospravedln ění“ (Řím 4,25), abychom mohli „i my žít 
novým životem“ (Řím 6,4). 
Křestní milostí však nikdo není zbaven všech slabostí přirozenosti. Právě naopak 
každý je nucen bojovat proti žádostivosti, která nás nepřestává podněcovat ke 
hříchu. 
Pokřtěný může být smířen s Bohem a církví svátostí pokání . 
Pro ty, kteří po křtu klesli, je tato svátost pokání nutná ke spáse jako sám křest 
pro ty, kteří ještě nebyli znovuzrozeni. 
Kristus po svém vzkříšení vyslal apoštoly, aby zvěstovali „v jeho jménu pokání, 
aby všem národ ům byly odpušt ěny h říchy“ (Lk 24,47). Takovou „službu 
smíření“ (2 Kor 5,18) nevykonávají apoštolové a jejich nástupci pouze tím, že 
hlásají  lidem Boží odpuštění, které nám zasloužil Kristus, a že je vyzývají  k 
obrácení a víře, nýbrž i tím, že jim udělují  odpuštění hříchů křtem a že je smiřují s 
Bohem a s církví díky moci klíčů, kterou dostali od Krista. 
Z Kristovy vůle církev vlastní moc odpouštět hříchy pokřtěným a vykonává ji 
prostřednictvím biskupů a kněží, obyčejně ve svátosti pokání . 
Není žádná vina , byť sebetěžší, kterou by svatá církev nemohla odpustit. Kristus, 
který zemřel za všechny lidi, chce, aby v jeho církvi byly vždy otevřeny brány 
odpuštění každému , kdo se vzdálí od hříchu. 
Při odpuštění hříchů jsou kněží a svátosti pouhé nástroje, jimiž Ježíš Kristus , 
jediný původce a dárce spásy, v nás působí odpuštění hříchů a dává nám milost 
ospravedlnění. 
   

Římskokatolická farnost 
- expozitura LIBŘICE 

 

Farnost leží v královéhradeckém vikariátu. Zahrnuje obec Libřice . Na území 
farnosti se nachází farní kostel sv. Michaela, archand ěla. 

  

První zmínka o faráři libřickém je z roku 1356. V roce 1623 byla samostatná fara v 
Libřicích zrušena  a  kostel se stal filiálním  kostela v Černilově. Roku 1896 byla v 
Libřicích zřízena expositura , takže kněz exposita libřický podléhal pravomoci 
faráře, později děkanů v Černilově. Od roku 1954, kdy poslední lokalista P. 
František Va ňáček odešel do invalidního důchodu, je duchovní správa vedena z 
Černilova . 
Kdy byl kostel v Libřicích postaven, není zpráv. Poněvadž se jedná v jádru o 
gotickou, později zbarokizovanou stavbu, lze soudit, že je kostelem velmi starým . 
V roce 1814 došlo k velké přestavb ě kostela (vyšší zeď, větší okna, nový strop, 
střecha, nová sakristie). V poslední době byla v roce 1990 po poškození vichřicí 
nahrazena tašková krytina na věži plechem, v roce 2005 byla opravena a novými 
taškami pokryta střecha  kostela. 
Mše svaté jsou každou sobotu v 18.00, v zimě v 17.00 hod;  z Královy Lhoty 
dojíždí varhaník, o kostel se stará kostelník a další farníci. Účast na mši sv. je asi 
18 věřících, někdy méně (mše svaté se účastní různě i věřící z okolních farností). 
Ve farnosti byla ustavena ekonomická rada. Farníci se ze svých skromných 
prostředků a sil starají svědomitě o interiér svého kostela. 

   
Z diecéze a farností: 

 

- v neděli 14. července v 9.30 hod. přijmou v katedrále Svatého Ducha v Hradci 
Králové bohoslovci královéhradecké diecéze jáhenské sv ěcení ;  

- v sobotu 18. srpna se bude konat hlavní diecézní pou ť u Panny Marie 
Sedmiradostné v Malých Svato ňovicích. Začátek pouti bude v 10.00 hod., 
pontifikální mše svatá ve 14.00 hod. 

- ve čtvrtek 5. července - slavnostní poutní mše svatá na Velehrad ě - přenáší 
Česká televize a Český rozhlas Praha. 

  

České Mezi říčí: 
V neděli 27.5. pořádala Základní škola České Meziříčí v kostele sv. Kateřiny Jarní 
sborový koncert. 
  

Ve čtvrtek 21. června se konalo ustavující zasedání pastora ční rady (PR). PR je 
ustavena na 4 roky a má 11 členů z řad farníků: zvoleni byli: J. Panenka, M. 
Syrová, M. Borecká, J. Němeček, A. Němečková, H. Hrdličková; jmenováni 
administrátorem farnosti byli: V Chmelík, I. Vilikovská, P. Janko a V. Zítko; za 
filiální kostel v Rohenicích J. Tláskal. 
Záležitosti, kterými se PR zabývala: - zápis  z min. setkání; - průběh úpravy  bytu 
na faře v 1. patře, el. přípojka k faře, vytápění bytu; - do budoucna vyměnit okna 
na faře; - zadá se zhotovení okna do presbytá ře (asi 35 tis. Kč); - souhlas s 
pozemkovými úpravami, farnost má 5 ha pole - pronajmout; - finan ční stav 
farnosti; - bude se provádět nátěr střechy a věže kostela v K. Lhot ě, min podíl 



farnosti 30 tis. Kč; - vyučování náboženství  v letošním roce, zakončení 29.6. 
táborákem u Boreckých, příští rok budou děti k 1. sv. p řijímání ; - krádež  
kredenční skříně z depozitáře, podepsání ER; - nabídka knihy  „Bůh mluví ke 
svým dětem“ do školy pro děti 1. a 2. třídy - na podzim; - Tříkrálová sbírka příští 
rok - výtěžek do Neratova; - poškozeno oplechování  na presbytáři a trám  u věže 
- nutno prohlídnout a opravit, nabídka restaurování  (Kafka). 
  

Na zakon čení školního roku bylo ve čtvrtek 28.6. po mši svaté na zahradě u 
Boreckých setkání dětí u táboráku. 
  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Nauč se děkovat  
i za tu nejmenší maličkost 
a budeš mít v srdci světlo. 

(Friedrich von Bodelschwingh) 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Římskokatolická farnost, 503 43 Černilov 1, tel.: 731 604 603, e-mail: 

rk.farnost@cernilov.cz 

Farní zpravodaj (na každý měsíc) - pro vnitřní potřebu farností.         www.farnostcernilov.net 

 
 
 
  

 


